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The Wembley 
store

Valletta

Toimistotyötä kaupan konttorissa:

• Ostotilaukset

• Myyntitilaukset

• Varastoarvon seuraaminen

• tiliohjelmistot

• Markkinointiviestintä

• Asiapapereiden skannaaminen

• Asiakirjojen arkistointi

• Tilausten vastaanottaminen, valmistelu ja 
lähettäminen
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Uuden oppiminen

Hoksaamien

• Opin mahdollisimman 
monipuolisesti uusia asioita, joita 
pystyn soveltamaan myös 
suomalaisessa työelämässä.

• Opin erilaista markkinointia ja 
paikallista tyyliä panostaa yrityksen 
toimintaan.

• Opin uuden sähköisen 
kaupankäynnin ohjelmiston 
käytön.

Tieto opettaa

Tieto kaupankäynnin eri vaiheista 
lisääntyi.
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Työtavat -ja 
menetelmät

• Maltalla työntekijöihin luotetaan.

• Maltalla tahti on joskus kiivas ja työtehtävät
saattavat vaihtua lennosta.

• Jatkuva puhuminen on ominaista maltalaisessa
työyhteisössä.

• Tuotteiden hinnoittelu tapahtuu osin käsin
kirjoittamalla.

• Toimiston väki myös pakkaa lahjapaketteja
asiakastilausten perusteella.
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Työelämän eroja           

Maltalla
• Maltalla puhutaan kovaäänisesti.
• Työkaverit ovat kannustavia ja 

auttavaisia.
• En havainnut kateutta.
• He suvaitsevat paljon, mutta sinä 

et ole heidän yläpuolella.
• He ovat ylpeitä työpanoksestaan ja 

kulttuurisesta perimästään.
• 8h työpäivässä on yksi 30 min 

tauko. 

Suomessa
• Suomalainen ei puhu.
• Kannustaminen tuntuu olevan 

vaikeaa.
• Kateus löytyy meiltä…
• Etsitään vaikka väkisin jotain 

negatiivista sanottavaa.
• Meillä on asiat hyvin taukojen 

suhteen. 
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Asuminen Maltalla

Maltalla
• Moni asunto haisee homeelle ja monessa 

asunnossa kasvaakin homekasvustoa. Kaunis 
kuori ei siis ole välttämättä terve sisältä.

• Asuminen on kallistunut paljon vuosien 
saatossa kovan turismin ja maahanmuuton 
vuoksi. Tästä kärsivät paikalliset.

• Asuminen on paikallisillekin liian hintavaa.         

• Monet Maltalle töihin tulevat jakavat esim. 
kolmion muutaman ihmisen kanssa, koska 
yksin asuminen ei ole kaikille taloudellisesti 
mahdollista.

• Huoneiden vuokraaminen on kova bisnes 
Maltalla.

Suomessa
• Kallista on meilläkin, mutta sillä rahalla, jonka 

maksat Maltan kimppakämpästä, pystyt 
vuokraamaan Suomessa itsellesi oman yksiön 
kerrostalosta ilman, että joudut jakamaan 
asuntoasi toisten ihmisten kanssa. Toki joudut 
hieman näkemään vaivaa kulkemisen ja 
etäisyyksien suhteen….
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Liikenne Maltalla

• Maltalla ajetaan autoa ratti oikealla, niin 
kuin Isossa-Britanniassakin. 

• Kannattaa kulkea bussilla auton 
vuokraamisen sijaan, koska Maltalla 
tapahtuu hyvin paljon onnettomuuksia.

• Opiskelijana saat todennäköisesti 
opiskelijahintaisen bussilipun, jos saat 
syötettyä korttianomus järjestelmään 
passikuvasi. Minun kuva ei koskaan mennyt 
läpi useista yrityksistä huolimatta.

• Muussa tapauksessa voit ostaa Tallinja Card -
bussikortteja. 

Lisätietoja saat: publictransport.com.mt 
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Ympäristö ja 
kierrättäminen

• Varaa 5€ käteistä mennessäsi Maltalle, koska siellä joudut 
osallistumaan ympäristöveron maksamiseen.

• Maltalla lajitellaan roskat lajitteluohjeiden mukaisesti. 
Lajiteltujen roskien noutamiselle on omat päivänsä: asuntosi 
seinällä on ohjeet…

• Isoja jäteastioita ei ole. Roskat jätetään kadulle, josta 
roskakuskit hakevat ne. Jos et ole lajitellut jätteitäsi oikein, ei 
niitä silloin myöskään oteta jäteautoon mukaan. 

• Älä heitä roskia rappukäytävään, niin kuin joku oli tehnyt 
asuintalossamme!! Haju oli kamala! 

Nasu Kuuvalo 8



Uskonto
❖ Maltalaiset ovat katolilaisia. Kirkonkellot soivat säännöllisesti 

Maltalla, etenkin Vallettassa. 

❖ Kunnioita maltalaisten uskoa ja elämäntapaa.

❖ Maltalla on useita kirkkoja, joissa kannattaa vierailla.

❖ Maltalla joulu näkyy ulkona erilaisina uskonnollisina asetelmina, 
jouluvaloina, kukista tehtyinä asetelmina.

❖ Punainen joulutähti on Maltalla suosittu.
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•

Kissat Maltalla
Kissoja tulee kohdella kunnioituksella ja kaikella rakkaudella!!

Kissat ovat kuvattu Malta 
Universityn pihalla.
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• Joka sunnuntai Marsasloxissa pidettävät.

• Bussilla pääsee paikanpäälle kätevästi.

• Sieltä kannattaa ostaa: Tuore kala, muut merenelävät, 
vihannekset, hedelmät, kauniit pöytäliinat. Lampuki nimistä 
kalaa kannattaa maistaa. 

• Markkinoilla myydään myös vaatteita ja muuta tavaraa laidasta 
laitaan.

• Itse ostin Suomeen tuliaisiksi vihreän joululiinan. Se on 
Maltalaista tuotantoa.

Markkinat, Marsaslox



Gozo (Kaunis saari välimerellä, Maltan pikkusisko)

Matka Maltalta Gozoon laivalla taittuu 30 minuutissa. Hinta on noin 5€/ suunta.
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Käytännön neuvoja 

• Kun lähdet kansainväliseen työharjoitteluun, olet sinä 
itse vastuussa omista ruokakustannuksistasi ja muista 
menoistasi. Älä rasita kaverisi kukkaroa 
”lainailemalla” hänen ruokia tai muuta kaverillesikin 
rahaa maksavaa.

• Muista, että me kaikki opiskelijat lähdemme pienellä 
pudjetilla matkaan. 

• Yöelämään saa helposti kulutettua rahaa, mutta sinulla 
on siitäkin huolimatta omista menoistasi vastuu. 

• Maltalla asutaan asunnoissa, joissa on keittiö. Voit 
tehdä myös itse ruokasi, jolloin säästät menoissasi. 
Minä kokkailin itse ruokani.

• Malta ei ole halpa maa, mutta kanaa ja vihanneksia 
sieltä saa suhteellisen edullisesti.

• Matkavakuutuksen ottaminen on sinun 
velvollisuutesi!!! 
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Voin suositella Maltalla
työharjoittelua, jos:

• Olet avoin tutustumaan uuteen
kulttuuriin ja työelämän menoon.

• Olet järki päässä ja valmis
tekemään töitä ilman turhaa
valittamista.

• Uskallat kohdata erilaisia
persoonia sekä olet valmis
elämään maassa maan tavalla.

• Olet valmis vastaanottamaan
myös hyvin suoraa palautetta.

• Et kuvittele olevasi paikallisten
yläpuolella.

• Tarvittaessa uskallat tuoda omia
ammatillisia kehitysideoitasi
keskustelun tasolle. 
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Kiitos!!!

• Ulkomaan vaihto kannattaa!
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